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د.خليل أبل

جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 
تعلن أسماء الفائزين لهذا العام غدًا

أعلن مدير جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتية د.خليل أبل ان ادارة اجلائزة 
ستعقد مؤمترها الصحافي اخلاص بإعالن 
أس����ماء الفائزين لع����ام 2009 في جائزتي: 
الكويت والوطن العربي صباح غد في متام 
الساعة احلادية عشرة صباحا في مقر وكالة 

األنباء الكويتية )كونا(.

ودع����ا جمي���������ع وس����ائ����ل اإلع���الم 
املق����روءة واملس����موع���ة واملرئي��������ة الى 
حض���ور ه����ذا املؤمتر راجي�������ا ان تكون 
الثقاف����ة املعلوماتي���ة واالستخدام�����ات 
الرقمي��������ة وس����يلة لتحقي����ق طم�����وح 
اجلائ��زة ف��ي رؤي����ة مجتم���ع معلوماتي 

متكامل ومتطور.

عاشور: نقابة البنوك ترفض أي تعديل
 على مشروع قانون العمل األهلي الجديد

الحمادي: مشروع قانون الخصخصة يحوي 
 مغالطات فادحة وهو مرفوض وجريمة بحق الكويت

أبدى رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك 
منصور عاشور استغرابه مما استجد من مواقف 
على مشروع قانون العمل االهلي اجلديد الذي أقر 

في مجلس االمة مؤخرا.
وقال في تصريح صحافي ان مبدأ االستغراب الذي 
نبديه هو فيما جاءت به مواقف عدد من الفعاليات 
السياسية واالقتصادية، وما تواصلت في تقدميه 
جمعية احملامني من دراس���ات تدعو في مضمونها 
ال���ى اعادة النظر في القانون اجلديد واالبقاء على 
عدد من مواد القان���ون القدمي دون تعديل، بحجة 
ان بعض مواد القانون اجلديد حس���ب دراس���اتها 
والتي تناولت نش���رها عدد م���ن الصحف احمللية 
اجلمعة املاضي يفتح باب املنازعات القضائية على 
مصراعيه ويضيف أعباء مالية ثقيلة على أصحاب 

املشاريع وهي في حقيقة االمر حجج وادعاءات واهية ليس لها اساس 
من الصحة، اال اذا كانت جمعية احملامني ومن يشاركها الرأي واملوقف 
قد نصبوا انفس���هم بوقا اعالميا للدفاع عن هوامير البلد وأصحاب 
املشاريع الكبرى ضاربني بعرض احلائط مبا هو حق ديني وانساني 
وعمال���ي للموظفني والعمال من املواطنني واملقيمني ممن ال حول لهم 

وال قوة غير ما يحل لهم من معاش عند كل آخر شهر.
واكد ان مثل هذه املواقف والدراسات التي بدأت تطالعنا بها جمعية 
احملام���ني ومن يدلو بدلوها تدعو جميع املتهمني واملنش���غلني بالهم 
الوظيفي والعمالي احلقوقي واالنساني الى التوقف طويال عند تلك 
املواقف والدراس���ات وتفنيد محتواها وغاياتها ودوافعها ومن يقف 
خلفها ويدعمها ليكون لدى جميع مواطني البلد وبشكل خاص موظفيه 
وعماله موقف صريح وواضح يعري من خالله دوافع جمعية احملامني 

وأصحاب تلك الدراسات ومن يحركها من خلف الكواليس.
وقال عاش���ور ان التغاضي عن مثل هذه املواقف والدراسات من 
قبل من كان لهم دور فاع���ل ومؤثر في تعديل قانون العمل االهلي 
القدمي على املستوى احلكومي والنيابي والنقابي يحملهم مسؤولية 
مواجهة مثل هذا التمادي بطرح مثل تلك املواقف والدراسات والتي 

ته���دف في مجملها الى نس���ف كل ما أقر ملوظفي 
وعمال القطاع االهلي من حقوق ومكتسبات طاملا 
جاهدوا من اجل اقرارها والعمل بها وفقا ملا جاء 
به القانون اجلديد ودستور 62 من حقوق وطنية 

وانسانية.
وأشار الى ان النقابة العامة للبنوك ومن واقع 
مسؤولياتها وما شغلت بتقدميه من مالحظات على 
مواد قانون العمل االهلي القدمي والتي اخذ قانون 
العم���ل اجلديد مبعظم ما تقدم���ت به النقابة من 
تعديالت على نصوصه ومواده السابقة تأخذ على 
عاتقها اليوم لواء الدفاع عما أقر ملوظفي القطاع 
االهلي من حقوق كما تؤكد مواصلة املطالبة بتعديل 
كل ما اشتمل عليه مواد القانون االهلي اجلديد ملا 
في صالح موظفي وعمال القطاع االهلي ومبا هو 
مناقض لدوافع واهتمامات دراسات جمعية احملامني ومن يشاركها 
املوقف والرأي، مش���يرا الى ما كان يفترض بجمعية احملامني على 
اعتبارها جمعية حقوقية واعضاء جمعيتها العمومية على مستوى 
عال من الفهم واالدراك الصحيح لكل ما هو قانوني وانساني هو ان 
يكون لها غير مثل هذه املواقف والدراسات التي ال تخدم غير أرباب 
العمل على حساب افراد ش���ريحة املوظفني والعمال في مؤسسات 

وشركات القطاع االهلي.
وقال ان السؤال املهم الذي نتناول طرحه عبر صحافتنا اليومية 
هو اين كان موقف واهتمام جمعية احملامني من هذا القانون ما قبل 
مناقش���ته واقراره في املداولة االولى والثانية داخل مجلس االمة؟ 
وملاذا لم تبد برأيها القانوني وتعديالتها ما قبل مناقش���ة القانون 
اجلديد في املداولة االولى والثانية له داخل املجلس، مؤكدا ان مثل 
هذه التساؤالت البديهي طرحها على ممثلي جمعية احملامني يدعو 
نقابة للبنوك لالستفسار فيما اذا كان ممثلو جمعية احملامني نياما 
طوال الفترات املاضية واآلن استيقظوا من سبات نومهم ليطالعوا 
لنا مواد قانون العمل االهلي اجلديد ويفتوا مبا يرضي أطراف أرباب 

العمل على حساب موظفي وعمال القطاع االهلي.

ندد رئيس نقابة العاملني في ش����ركة نفط 
الكويت احمد احلمادي باملغالطات الفادحة التي 
ينطوي عليها مشروع القانون املقدم من احلكومة 
بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص او ما 
يسمى بقانون اخلصخصة والذي اجنزته جلنة 
الشؤون املالية واالقتصادية في مجلس االمة 
والتي من ش����أنها االضرار باملال العام وسلب 
الثروة الوطنية حتت غطاء قانوني، وحتايل 
على »مبدأ التع����اون« الذي نصت عليه املادة 

20 من الدستور.
وقال ان الكويت استبشرت خيرا بعد االجناز 
الوطن����ي املتمثل في صدور قان����ون 1976/10 
باملوافق����ة على ايلولة حقوق ش����ركة »بي بي 
البريطانية« وش����ركة »جلف كويت  الكويت 

األميركية« في ش����ركة نفط الكويت ال����ى الدولة، وقد اوضح 
املشرع القصد من هذا القانون وهو سيطرة الدولة على القطاع 
النفطي وتوجيهه ملا فيه خير البالد كون هذا االستثمار الضخم 
واملس����ؤولية الكبرى ليس في قدرة احد متويلها وحتملها اال 
الدولة والذي سيكون لها األثر البالغ في توفير العيش الرغيد، 
اال ان ما قامت به جلنة الشؤون املالية واالقتصادية في مجلس 
االمة – بعد اكثر من ثالثني س����نة على تأميم القطاع النفطي – 
من تص����رف غريب وغير مبرر برفض مقترحات بقوانني التي 
قدمها العديد من أعضاء مجلس االمة وحذف بعض الفقرات من 
مش����روع قانون اخلصخصة املقدم من احلكومة والتي اتفقت 
جميعها على عدم جواز خصخصة املش����اريع املرتبطة بقطاع 
النفط والغاز، يعد تعديا صارخا على الدستور وعلى مقدرات 

أبناء الكويت التي اقس����م اعضاء مجلس االمة 
على الذود عنها.

واستطرد احلمادي بأن املادة 21 من الدستور 
ذكرت ان الثروات الطبيعية جميعها ملك للدولة، 
وحدد في املادة 152 من الدستور ايضا عدم جواز 
االستثمار في املوارد الطبيعية اال بقانون وملدة 
محددة، ونفاجأ في قانون اخلصخصة املجاز 
من قبل جلنة الش����ؤون املالية واالقتصادية 
مبجلس االمة بوجود شرط االستثناء مرتبط 
فقط بخصخصة مشاريع قطاع مشاريع الصحة 
والتعلي����م كما جاء في املادة 3 منه، مما يعني 
– ع����دا ذلك – فتح املج����ال خلصخصة جميع 
مشاريع الدولة مبا فيها القطاع النفطي، والذي 
يعد حتايال فاضحا على الدس����تور، وجرمية 
بحق القانون التاريخ����ي 1976/10 واهدافه، وعودة الى ما كان 
عليه الوضع السابق من متلك الشركات البريطانية واالميركية 
لش����ركة نفط الكويت وهو ما يرفض����ه كل مواطن غيور على 
اقتص����اد الدولة وثروة اجيالها القادم����ة كون قطاع النفط في 
الكويت للكويت وال يحق لكائن من كان السعي لتملك أي جزء 
منه، علما بأن الطامة الكبرى تكمن في ان احلكومة قد اوجدت 
غطاء قانونيا خلصخصة »التعليم والصحة« حسب ما ورد في 
املادة 3 من قانون اخلصخصة قبل اعتماد قانون اخلصخصة، 
وذلك عن طريق آخر متمثل بالقانون رقم 9 لسنة 2010 باصدار 
اخلطة االمنائية للسنوات 2010-2014 والذي يفيد بالبدء الفعلي 
خلصخصة بعض املدارس واملستشفيات مما يعتبر نص املادة 

3 بال جدوى

استنكر الدراسات التي قدمتها جمعية المحامين لإلبقاء على بعض مواد القانون القديم

أكد أنه تحايل على مواد الدستور وخطوة للوراء وعودة لشركات االستعمار النفطي

منصور عاشور

أحمد احلمادي

م.سالم العجمي

العجمي إلقرار كادر العاملين في »الشؤون«
طال���ب رئي���س مجل���س 
العاملني بوزارة  ادارة نقاب���ة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
م.سالم العجمي وزير الشؤون 
االجتماعية والعم���ل د.محمد 
العفاسي بسرعة التدخل إلقرار 
كادر العاملني بقطاع دور الرعاية 
االجتماعية كما وعدنا سابقا، 
حيث قامت النقابة مرارا وتكرارا 
مبطالبة مسؤولي الوزارة بإقرار 
كادر خاص للعاملني بهذا القطاع 
امله���م واحليوي، حيث ان هذه 
الفئة التي تعمل مع ابنائنا لم 
يتم صرف اي بدالت او كادر لهم 
حتى طفح بهم الكيل وأصبحوا 
في وضع سيئ جدا وال يخفى 
على احد طبيعة ونظام عملهم 
حيث يعملون على ثالث فترات 
في الي���وم الواحد، كما يتطلب 
منهم الدوام ايام األعياد والعطل 
الرس���مية، والنظ���ر لهم بعني 
االهتمام والس���عي نحو اقرار 
كادر لهم أسوة بباقي الوزارات 
حيث ان هذا القطاع من أصعب 
أماكن العمل على مستوى وزارات 
الدولة حيث يتطلب العمل بهذا 
القطاع كفاءات وشهادات معينة 
يصعب احلص���ول عليها ومع 
ذلك فإن البدل الذي يصرف لهم 
ليس على قدر العمل املطلوب.
وحذر العجم���ي من ان هذا 
القط���اع اصبح مكان���ا طاردا 
الوطنية  للكوادر والكف���اءات 
حيث ان هناك صعوبة كبيرة 
في التعامل مع الفئات اخلاصة 
العقول  باملعاق���ني وضع���اف 
وغيرهم ويحت���اج الى تعامل 
خ���اص ومتقن م���ع األخذ في 
العاملني  االعتبار مدى معاناة 

مع هذه الفئات ومع ذلك يؤدون 
عملهم على اكمل وجه من دون 
حافز مالي يساعدهم في عملهم 

الشاق واملرهق.
وطالب العجمي الوزير ملا هو 
معروف عنه من انصافه ووقوفه 
بجوار املوظفني واعطاء احلق 
ألصحابه بالعمل على ضرورة 
وسرعة اقرار هذا الكادر وكعادته 
دائما في الوقوف بجانب العاملني 
والعمل على س���رعة ومتابعة 
العاملني بدور  ابنائ���ه  مطالب 
الرعاي���ة واملفتش���ني العاملني 
الديوان ورفع  ل���دى  بالوزارة 
الظلم والغنب الواقع على كاهلهم 
كما وعدهم وحتمل املسؤولية 
السياسية واالجتماعية جتاه 

هذه الفئات.
كما متنى من وزير الشؤون 
الس���عي إلق���رار ه���ذا الكادر 
الرعاية  العاملني بقط���اع  لكل 
الذي���ن لهم عالقة  االجتماعية 
مباش���رة بالن���زالء واإلداريني 
في قط���اع الرعاية االجتماعية 

باالضافة الى قطاع العمل.


